Реєстр сертифікатів
№
1.

2.

3.

4.

5.

Замовник
ТОВ «КСМ ПРОТЕК» Пер. Західний,
3Д, 03067, Київ Україна, Виробництво
- Вул. Ворошилова, 1, Смт. КлавдієвоТарасове, Бородянський р-н, Київська
обл. Україна
ТОВ "Екологічний консалтинг
"НАДРА"
Україна, м. Київ, проспект Лісовий , 25

ПП "АГРОСЕРВІС"
м. Черкаси. вул. Зелінського, 12/1.
(виробництво розміщено – Україна,
18013, м. Черкаси. проспект Хіміків
47/1).

Продукція, діяльність,
послуга
виробництво, зберігання та
реалізації: олив моторних,
індустріальних, трансмісійних,
турбінних, компресорних і
пластичних мастил
Надання допоміжних послуг у
сфері добувної промисловості та
розроблення кар'єрів Діяльність у
сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах

№ заявки, дата

Дата видачі
Термін дії

15.11.2016 р.

03.03.2017 р.

№04-16/9001-СУЯ
11 квітня 2016 р.

29.04.2016 р.

розробка, виробництво та
реалізація:
палива: пічного побутового,
котельного рідинного

№ 10-16/9001-СУЯ
11.10.2016 р.

ТОВ «НВП Рімол» Україна, 03113, м.
Київ, пр-т Перемоги, 68/1, оф. 62; код
ЄДРПОУ 38320673
виробництво розміщено – 07400,
Україна, м. Бровари, вул. Незалежності,
24

виробництва, зберігання та
реалізації:
олив моторних, індустріальних,
трансмісійних, гідравлічних,
турбінних, компресорних і
пластичних мастил та технічних
рідин

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГОВИЙ ДІМ "КРОНА ВУД"
Код ЄДРПОУ 40031982
Юридична адреса: Україна, 01011, м.
Київ, вул. Рибальська, буд. №2, оф. 2/3
Адреса виробництва: Україна,
Житомирська обл., м. Олевськ, вул.
Миколи Сингаївського, 49-б

виробництва і реалізації
деревини струганої, пиляної,
виробів з неї: заготовок для
піддонів; дерев’яних піддонів,
іншої дерев’яної тари

№ Сертифікату
стандарт

02.03.2020 р.

№МС/19/9001-СУЯ
ДСТУ ISO 9001:2015

14.09.2018 р

№МС/04-16/9001-СУЯ
ДСТУ ISO 9001:2009

07.11.2016 р

14.09.2018 р

№МС/10/9001-СУЯ
ДСТУ ISO 9001:2009

№ 02-2017/СУЯ
13 лютого 2017 р.

10.05.2017 р

09.05.2020 р.

№МС/011/9001-СУЯ
ДСТУ ISO 9001:2015

05-17/9001-СУЯ
19 травня 2017 р.

01.06.2017 р

31.05.2020 р.

№МС/05-17/9001-СУЯ
ДСТУ ISO9001:2015

6.

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА БІОХІМІЧНА
ЛАБОРАТОРІЯ»
Код ЄДРПОУ 39547773
03186, м. Київ, Чоколівський бульвар,
11, кВ. 33.

проведення лабораторних
фізико-хімічні та фізикомеханічних випробуваннь: Води
питної, бутильованої, води
поверхневі в т.ч. морські,
підземні, зворотні в т.ч.
очищені та не очищені стічні,
водидистильованої, донні
відклади, мули; мікробіологічні
дослідження; Визначення
мікроміцетів у воді та повітрі;
Відходи тверді та рідкі; Ґрунти;
Атмосферне повітря, повітря
житлових будинків та
громадських споруд, повітря
робочої зони; Пісок природний
будівельний та пісок із відсівів,
кристалічні гірсьікі поріди для
будівельних робіт;
Вимірювання шумів, звуку,
інфразвуку, ультразвуку,
вібрацій, електромагнітного
поля, мікроклімату;
Радіометричний и
дозиметричний контроль для
транспортних засобів,
металобрухту, відходів,
території населених пунктів,
обладнання, будинків та споруд,
ґрунтів, одягу, медичних
рентген кабінетів, промислових
рентгенівських установок;
Вимірювання питомої
активністі радіонуклідів у
продуктах харчування, ґрунтах,
будівельних матеріалах,
тканинах, воді; Вимірювання
фонових концентрацій
забруднюючих речовин;
відбирання проб

08-2017/14001/СМ

від 01.08.2017р.

07 вересня 2017 р.

06 вересня 2020 р.

№МС/09/14001-СУ
ДСТУ ISO14001:2015

